
  VB .net ببرنامج SQL اء قاعدة بياناتإنش
 تثبيت برنامج - 1     

Microsoft SQL Server Desktop Engine 

  Microsoft Office XP ةالموجود فى أسطوان

 
 

   للجهازRestartثم عمل 

  VB .net ج برنامنم - 2

  Project <= New <= File   من قائمة    

  عأختر النو New Project ر مربع حوامن

Windows Application عقم بتسمية المشرو  



SampleDatabase رثم اضغط ز    OK    

 
 View Server  نم Server Explorer ةأفتح نافذ  - 3

Explorer 

  Data Connection اتجد بها عنصرين هم

  Servers وبقواعد البيانات  لالجراء اإلتصا

  Servers ىالظهار اجهزة الخادم أضغط عل

  المتصل أضغط على مدالظهار الخا

 New Database  ربزر الفأرة األيمن أخت مأسم الخاد
  Create Database ريظهر لنا مربع حوا

 فى مربع النص Sample بأآت

New Database Name  

  رثم أخت



Use Windows NT Integrated Security  

  واذا آنت تريد أسم مستخدم وآلمة مرور لقاعدة البيانات

  نىأختر الخيار الثا

Use SQL Server Authenticationطثم أضغ   OK 

 
 Server ةأسم قاعدة البيانات أسفل أسم الخادم بنافذ ريظه  - 4

Explorer  

  Tables لالبيانات لترى الجداو ةأضغط على أسم قاعد



   New Tableرأضغط عليها بزر الفأرة األيمن أخت

 
 فول األصنالنا شاشة تصميم الجدول نقوم بعمل جد رتظه  - 5

Products    

 
 دأدخل البيانات مع مراعات أن العامو  - 6

ProductIdentifier  



 Set Primary     ةأساسى بتحديده والضغط على أيقون حمفتا
Key 

 
  Products هأحفظ الجدول وتسميت - 7

 L SQ إنشاء اإلتصال بقاعدة بيانات
يمن الفأرة األ رأضغط بز Server Explorer ة من نافذ- 1
 Add Connection  رأخت Data Connection ىعل

 



  أختر  Data Link Properties رمربع حوا ريظه  - 2
Provider  

  ثم أختر

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server  

 Next   ىثم أضغط عل

 
 Select or لمن تبويب بيانات اإلتصال من القسم األو  - 3

enter 

server name  

  الخادم ولمعرفة أسم الخادمأدخل أسم 

  جبرنام ةأضغط بزر الفأرة األيمن على أيقون



Microsoft SQL Server Desktop Engine 

 رأخت

Open SQL Server Service Manager 

 
 وقم بلصقه ثم أختر Server ـأسم ال خثم انس

Use Windows NT Integrated Security  

  Select the database on the server ثم

  على زر ريمكنك عمل أختبار لهذا اإلتصال بالنقو



Test Connection رثم بعد ذلك أضغط على ز OK  

 
 Server ةمن نافذ Data Connection حأفت  - 4

Explorer  

 لتجد قاعدة البيانات

  


